AVIZ DE ANGAJARE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRÃTOR SEZONIER LA
UN ANGAJATOR PERSOANA JURIDICA
OPIS DOSAR
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Cerere motivată
Dovada împuternicirii legale a angajatorului
Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original
Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că nu s-au
operat cereri de înscriere a declarării stãrii de faliment
Certificatul de atestare fiscalã emis de administraţia finanţelor publice în a carei raza
teritorialã angajatorul isi are sediul social, privind achitarea obligaţiilor cãtre bugetul de stat
pe ultimul trimestru
Ofertă fermă de angajare(copie), în acord cu dispoziţiile Codului muncii şi ale contractului
colectiv de muncă aplicabil
Fişa postului
Declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a
fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaşte o limbă de
circulaţie internaţională
Curriculum vitae al străinului si două fotografii tip 3/4 ale străinului, care poate conţine
şi declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical
pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română(în această
situaţie nu se va solicita documentul prevăzut la punctual de mai sus)
Atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care se solicită
eliberarea autorizaţiei de muncă, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
în condiţiile prevăzute de legislaţia î n domeniu, sau diploma de studii eliberată de institutţi
de învăţământ acreditate în România(când este cazul)
Copiile documentelor care atestă pregãtirea profesionalã obţinutã în afarã sistemului de
învãţãmânt sau, dupã caz, care atestă experienţa profesionalã, traduse şi legalizate în
condiţiile legii(când este cazul)
Copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al UE a
calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă, traduse şi legalizate (când
este cazul)
Documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul
Cazierului judiciar al angajatorului
Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului
Declaraţia autentificată a angajatorului privind asigurarea condiţiilor de cazare, însoţit de
documentul ce atestă dreptul de proprietate sau folosinţă ale angajatorului asupra locuinţei
unde este asigurată cazarea, în situaţia asigurării cazării străinului fără plată
Actul de închiriere, în situaţia asigurării cazării contra cost
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